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QFPC Sajtóanyag - hosszú 

A QFPC prémium karbonkredit, mert nemcsak, hogy a legköltséghatékonyabb módja a 

klímaváltozás megfékezésének,[1] de a QFPC karbonkreditek számtalan egyéb területen is 

javítják a társadalmi-környezetvédelmi viszonyokat, amik mind hozzájárulnak a közösségek 

fenntartható fejlődéséhez. A fenntarthatóság azt jelenti, hogy az adott közösség vagy 

társadalom ökolábnyoma nem nagyobb, mint a rendelkezésére álló terület. Ezt még egy 

tudatosan újrahasznosító, megújuló energiát használó, biogazdálkodást folytató társadalom is 

túllépheti, ha a népessége túl nagy. 

Jelenleg a világ országainak háromnegyede túlterheli saját területét.[2] Mindeközben továbbra 

is nő a világnépesség, méghozzá úgy, hogy a nemzések közel felét, és a születések negyedét a 

szülők nem akarták.[3] A nem kívánt születések megelőzése révén igazából a fejenkénti 

ökolábnyomnak a karbonlábnyomon felüli 40%-át is megelőzzük,[4] ami a környezet-, és 

természetvédelem számos területén enyhülést hoz (pl. kevesebb méreg-, és szennyezőanyag 

kerül a bioszférába, a biodiverzitás, talajok, erdők, vizek, infrastruktúra, energia, stb. terén 

pedig enyhül a túlterhelés). Az ökológiai lábnyom ugyanis hat tényezőből áll össze, aminek 

világszinten az oroszlánrészét (60%-át) a karbonlábnyom adja. A többi összetevő a 

halászterületek, a beépített terület, a szántók, a legelők, és az erdők. Ha egy karbonkredit 

mögötti tevékenység a szülők által nem kívánt nemzések és születések megelőzésére irányul, 

akkor az a kredit ökológiai szempontból jóval hatékonyabb, mint a többi, mivel egy szülők 

által egyébként nem kívánt embernek nem csak karbonlábnyoma lenne, hanem a többi 

természeti erőforrást is terhelné. Egy ökológiailag stabilabb országban pedig az üzleti 

lehetőségek is jobbak, mert az embereknek nem a túlélésre kell koncentrálniuk. 

A családtervezési lehetőségek megteremtése a nem kívánt születések megelőzése mellett a 

rengeteg abortusz és vetélés, anyai-, és csecsemőhalál megelőzését is segíti, valamint az 

anyai-, és gyermekegészség javulását. A világon jelenleg kb. 214 millió termékeny korú 

feleségnek nincs lehetősége fogamzásgátlásra. Pedig a fogamzásgátlás életmentő, általános 

elérhetősége révén minden ezer terhesség esetén 76-tal csökkenne a terhességbe belehaló 

anyák száma.[3] A fogamzásgátlási lehetőségek hiánya nem csak az eszközök hiányát jelenti, 

hanem azt is, hogy a nőknek nincs hozzá joguk, tudásuk, vagy a makro és mikro társadalmi 

rendszer nem teszi elérhetővé vagy megfizethetővé számukra. Az is előfordul, hogy bár egy 

adott területen a nők hozzáférnek a fogamzásgátló eszközökhöz, ám a hozzájuk kapcsolódó 

tudás híján pletykák, tévképzetek terjednek, pl. hogy terméketlenséget és más betegségeket 

okoznak, így végül mégsem használják azokat. A döntéshozók és a médiaszemélyiségek 

meggyőzése, a költségvetések hatékonyabbá tétele, a technikai fejlődés, a nők felszabadítása, 

a mozgalmak ébresztése, az oktatás és az egészségügy gondolkodásmódjának változása stb. 

mind elősegíti, hogy csak felkészült párok nemzzenek gyermeket, felelős döntéssel. Az ilyen 

felkészült, szerető családba születő gyermekek pedig várhatóan jobb képzésben fognak 

részesülni, testileg és lelkileg egészségesebbek lesznek, ami azt is jelenti, hogy jobb 

munkaerő válik belőlük. Emellett a szülők is jobb munkaerővé válnak, mert nem akadályozza 

őket a nem kívánt gyermekek gondozása. 

A szülők által nem kívánt születések megelőzése azt jelenti a társadalom számára, hogy 

kevesebb gyermek és túlterhelt szülő szenved pszichés sérülésektől és stressztől, csökken a 
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bűnözés és az erőszakos konfliktusok előfordulási aránya, nő a közbiztonság, csökken a 

szegénység és a nemek közti egyenlőtlenség, valamint több lány tanulhat és juthat saját 

jövedelemhez. Sőt, mindez még a világbékéhez is hozzájárul! A háborúk mögött általában 

népcsoportok ökolábnyomának ütközése a fő ok. A népességnövekedés külső és belső 

terjeszkedésre, és az egyre szűkösebbé váló természeti erőforrásokért küzdelemre kényszeríti 

a túlzsúfolódó társadalmakat. A népességrobbanás lefékeződése csökkenti az ökolábnyomot 

és erőforrás-éhséget, ami segít oldani az országok közti feszültségeket. A béke pedig a 

vállalkozások számára is előnyös. 

Mivel a családtervezési lehetőségek megteremtése messze a leghatékonyabb módja a 

klímaváltozás enyhítésének, így gazdasági szempontból a QFPC a legésszerűbb választás az 

összes karbonkredit közül. Ráadásul a népességrobbanás fékeződésével enyhül az 

egészségügy, az oktatás, a szociális háló, az infrastruktúra, a rendvédelem, a 

környezetvédelem, stb. költségvetési terhe. Minden egyes dollár, amit a családtervezési 

lehetőségek megteremtésére költenek, nagyjából hat dollár megtakarítást jelent az érintett 

ország költségvetése számára.[6] Így több jut az egyéb kiadásokra, ami azt jelenti, hogy az 

adott ország felkészültebb az esetleges országos és globális kihívásokkal szemben. Egy stabil 

országban pedig a vállalkozások is stabilabbak. 
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